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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiono,2016:hal80). Populasi dalam penelitian ini seluruh Bank Umum 

Syariah di Indonesia yang berjumlah 12 Bank  pada tahun 2012-2016. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono,2016:hal81). Metode pengambilan Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah Purposive Sampling. Purporsive Sampling 

adalah metode dimana pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut (Sugiono, 2016) : 

Tabel 3.1 

Metode Purposive Sampling 

No Kriteria sampel Jumlah 

1.  Bank yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) 12 

2.  Bank Syariah tersebut membuat Laporan Keuangan 

Triwulan pada periode 2012-2016 yang telah di 

publikasikan oleh masing-masing website bank tersebut. 

9 

3. Bank Syariah yang memiliki data-data lengkap terkait 

dengan variabel-variabel yang diteliti. 

9 

4 Total Sampel 9 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, dalam periode pengamatan lima (5) tahun 

yaitu Bank Umum Syariah (BUS) 2012-2016. Maka di peroleh 9 sampel 

perusahaan yang menjadi penelitian. 
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Tabel 3.2 

Daftar Sample Perusahaan Pada Bank Umum Syariah 

No Nama perusahaan 

1. PT. Bank Negara Indonesia Syariah 

2. PT. Bank Bukopin Syariah 

3. PT. Bank Jabar Banten Syariah 

4. PT. Bank Mega Syariah 

5. PT. Bank Muamalat Syariah 

6. PT. Bank Panin Syariah 

7. PT. Bank Central Asia Syariah 

8. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

9. PT. Bank Syariah Mandiri 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan 

yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain 

(Trianto, 2015 : 71). 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa: 

a. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji dari berbagai literatur 

pustaka seperti, jurnal, makalah dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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b. Dokumentasi, yaitu berupa data laporan keuangan Bank Umum Syariah 

di Indonesia Periode 2012-2016. 

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Penelitian 

(Sugiyono 2016) menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel 

yang digunakan, diantaranya yaitu : 

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel Independen (X) adalah variabel yang membantu 

menjelaskan varians dalam variabel-variabel terikat. Variabel yang 

menyebabkan atau mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang diukur, 

dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan 

antara fenomena yang observasi atau diamati. Variabel dalam 

penelitian ini yaitu Inflasi, BI Rate, CAR (Capital adequacy Ratio),  

dan NPF (Non Performing Financing). 

Inflasi yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum 

dan terus menerus (Mufqi Firaldi,2013). BI Rate adalah suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik 

(www.bi.go.id). CAR adalah perbandingan antara modal dan aktiva 

tertimbang menurut risiko (AMTR) (Ferial Nurbaya,2013). Dan 

NPF adalah perbankdingan antara kredit dengan kualitas kurang 

http://www.bi.go.id/
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lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit (Irma Anindita, 

2011). 

b. Variabel Dependen (Variabel terikat) 

Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya Variabel Lain (Variabel Bebas). 

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Total Pembiayaan. Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagiahn tersebut 

setelah dengan jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil tertentu 

(Wuri Arianti Novi,2011) 

Tabel 3.3 

 Defenisi Operasional Variabel 

NO.  VARIABEL DEFINISI PENGUKURAN 

1.  Pembiayaan  Penyediaan uang atau 

tagihan yang 

dipersamakan dengan 

ini berdasarkan 

persetujuan atau 

kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan 

uang atau tagiahn 

tersebut setelah 

dengan jangka waktu 

dengan imbalan atau 

bagi hasil tertentu. 

Pembiayaan= Mudharabah + 

Musyarakah + Murabahah + 

Salam + Istishna + Ijarah + 

Qardh. 

 

 

 

 

 

 

Skala : Nominal 

 

 

 

 

 Sumber: 
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Wuri Arianti Novi 

Pratami (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Inflasi (X1) 

Kenaikan tingkat 

harga barang dan jasa 

secara umum dan terus 

menerus. 

Sumber: Mufqi Firaldi 

(2013) 

    
              

                    
  

 

Pada akhir periode tahunan. 

 

Sumber: (Edhi Satriyo Wibowo 

:2012) 

 

Skala : Rasio 

 3. 
BI Rate 

(X2) 

Suku bunga kebijakan 

yang mencerminkan 

sikap atau stance 

kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan 

diumumkan kepada 

publik. 

Sumber: www.bi.go.id 

        

Keterangan: 

r  = Suku Bunga Riil 

i  = Suku Bunga Nominal 

               
 

Pada akhir periode tahunan. 

 

Sumber:(Mankiw,2003:89 dalam 

Heryanto, 2010) 

 

Skala : Rasio 

 4. CAR (X3) Perbandingan antara 

modal dan aktiva 

tertimbang menurut 

risiko (ATMR) 

Sumber: 

Ferial Nurbaya : 2013 

 

    
     

     
        

 

Pada akhir periode Tahunan yang 

dinyatakan dalam persentase. 

 

Sumber: (Wibowo,2007 dalam 

Ferial Nurbaya,2013) 

 

Skala : Rasio 

 4. NPF (X4) Perbandingan antara 

kredit dengan kualitas 

kurang lancar, 

diragukan, dan macet 

dengan total kredit 

Sumber : 

Irma Anindita : 2011 

  

    

           
          

      
       

        

 

Pada akhir periode Tahunan yang 

dinyatakan dalam persentase 

http://www.bi.go.id/
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Sumber: (Dwi Nur’aini Ihsan, 

2013) 

 

Skala : Rasio 

5 ROA (X5) mengukur kemampuan 

manajemen 

menghasilkan income 

dari pengelola aset. 

Sumber: 

(Kasmir, 2005: 280 

dalam Iqbal 

Supriyatna, 2011) 

 

    

            
             

     
        

 

Pada akhir periode Tahunan yang 

dinyatakan dalam persentase. 

 

Sumber: F.S. Mishkin, 2008: 306 

dalam Iqbal Supriyatna, 2011 

 

Skala : Rasio 

6 BOPO (X6) semakin rendah 

tingkat rasio Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

berarti semakin baik 

kinerja manajemen 

bank tersebut, karena 

lebih efisien dalam 

menggunakan sumber 

daya yang ada 

diperusahaan. 

Sumber : 

Riyaldi, 2006 dalam 

Muhammad Syukur, 

2017) 

 

     

     
            
           
           

        

 

 

Pada akhir periode Tahunan yang 

dinyatakan dalam persentase. 

 

Sumber : (Denda Wijaya, 2009: 

119 dalam Muhammad Syukur, 

2017) 
 

 

Skala : Rasio 

7 Ukuran 

Perusahaan: 

Total Asset 

(X7) 

Total Asset yang 

dimiliki perusahaan 

menggambarkan 

permodalan, serta hal 
dan kewajiban yang 

dimilikinya. 

Sumber : 

(Riga Gunawan, 

2016). 

Size = log (nilai buku total aset) 

 

Pada akhir periode Tahunan. 

 
 

Sumber : (Waskito Bagus 

Pambudi, 2015) 
 

Skala : Nominal 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 
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3.5 Teknis Analisis Data 

Teknik atau metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Dalam melakukan 

analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji 

asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik. (Ghozali, 2007). 

1) Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas (independent 

variable) lebih dari dua variabel, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah data dari variabel-variabel yang akan dilakukan analisa dalam 

penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, karena penelitian yang 

bagus itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada 

lima uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedatisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi.  

a. Uji Normalitas, uji ini bertujuan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. 

b. Uji multikorelasi, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah 

yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. 

c. Uji Heteroskedatisitas, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regrasi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pangamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

d.  Uji autokorelasi, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara keselahan pengganggu (distrubance 

term) dan periode t dan keselahan pengganggu pada periode 

sebelumnya (t-1). (Trianto, 2015 : 87-91) 

2) Analisis Regresi Berganda 

Merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

melibatkan lebih dari satu variabel independent. Model persamaan 

regresi linier berganda secara sistematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Y=a+b1X1+b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7X7+e 

Dimana : 

 

Y  = Variabel Pembiayaan 

a  = Konstanta 

b1....b4  = Koefisien Regerensi 

X1  = Variabel Inflasi 

X2  = Variabel BI Rate 

X3  = Variabel Modal Sendiri (CAR) 

X4  = Variabel NPF 

X5  = Variabel ROA 
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X6  = Variabel BOPO 

X7  = Variabel Total Asset 

e  =Residual 

 

3) Uji Hipotesis 

a. Uji f, Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas 

yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Kriteria penguji: 

1) Jika F hitung > dari F tabel maka diterima, artinya variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Jika F hitung < dari F tabel maka ditolak, artinya variabel bebas 

secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat.  

b. Uji t, Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui 

apakah variable independen secara individual mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil 

terhadap variabel dependen. Adapun prosedur pengujiannya adalah 

setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Dasar pengambilan 

keputusan apakah hipotesis yang kita bangun ditolak atau diterima 

sebagai berikut: 
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1) Jika t-hitung < t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima, berarti 

variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen atau terikat. 

2) Jika t-hitung > t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak, berarti 

variabel independen atau bebas mempunyai tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau terikat. (Trianto, 2015 : 111) 

4)  Koefisien Determinasi (  ) 

Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi berada diantara 0 dan 1 dilihat. Nila koefisien yang kecil 

berarti kemapuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

dependen amat bebas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007). Nilai yang 

digunakan adalah adjusted R square 

 


